سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
اطالع رسانی خدمات بدون شناسه خدمت
عنوان خدمت :صدور مجوز پرورش ماهی خاویاری
نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت :
 خدمت به کسب و کار ()G2B

 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G

شرح خدمت:
 -1هدف از ارائه این مجوز حمایت از توسعه تولید و پرورش ماهیان خاویاری می باشد.
 -2د امنه عملکرد ارائه این خدمت  ،محدوده جغرافیائی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان می باشد.
مدارک مورد نیاز:
مدارک شخصی شامل:
کپی شناسنامه  ،کپی کارت پایان خدمت  ،کپی آخرین مدرک تحصیلی  ،کپی کا رت ملی  2 ،قطعه عکس
مدارک آب:
 -1در صورت قصد استفاده از چاه آب داشتن پروانه چاه الزامی است
 -2در صورت قصد استفاده از آب رودخانه  ،چشمه  ،کانال و نهر آب داشتن مجوز از سازمان آب الزامی است
 -3در خصوص آب قنات  ،رضایت حق آبه بران الزامی است
مدارک زمین:
شخصی  ،شراکتی  ،در صورت تمایل به استفاده از زمین ملی تابع قوانین مدیریت امور اراضی می باشد
استعالمات:
استعالم از مدیریت امور آب شهرستان (موافقت با تخصیص آب)  ،محیط زیست شهرستان  ،منابع طبیعی شهرستان (نوع مالکیت زمین)
و امور اراضی شهرستان و امور اراضی شهرستان بعد از دریافت موافقت اصولی الزم است.
توضیح اینکه در صورتی که منبع آب جهت اجرای طرح چاه باشد  ،نیازی به استعالم نبوده و دارا بودن پروانه چاه کشاورزی معتبر به نام
متقاضی کفایت می نماید.
قوانین و مقررات باالدستی:
 -1قانون حفاظت منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران

جزئیات خدمت

 -2قانون نظام جامع دامپروری کشور
متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

 2الی  3ماه

ساعات ارائه خدمت:

همه روزه در ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

 2بار

هزینه ارائه خدمت (ریال) به

مبلغ (مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

-

-

خدمت گیرندگان:

نحوه دسترسی به خدمت



اینترنتی:



پست الکترونیک:



تلفن گویا یا مرکز تماس:



تلفن همراه:



پیام کوتاه:



دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم ثبت پیشنهاد و شکایت از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10888
نحوه دسترسی به فرم نظرسنجی از خدمت:
جهت مشاهده و تکمیل فرم نظرسنجی از خدمت روی آدرس زیر کلیک فرمائید
افراد پاسخگوی خدمت  /زیرخدمت:
آقای مهندس محمدرضا عباسی32313323 :
آقای مهندس بهروز فرهمند32313373 :

http://www.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=10887

نمودار مراحل دریافت خدمت  /زیرخدمت:

درخواست متقاضی در سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک

بررسی شرکت خدمات مشاوره ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به شرایط متقاضی و دریافت مدارک

تکمیل پرونده و ارائه به شرکت

بازدید کارشناس شرکت و مدیریت شیالت از طرح و امکانات متقاضی و بررسی
شرایط کار و تکمیل فرم های بازدید کارشناسی و تائید

ارائه کلیه مدارک تکمیل شده توسط شرکت به مدیریت شیالت استان جهت بررسی های الزم

تائید مدیریت شیالت استان و ارجاع پرونده به شرکت جهت بارگذاری و ثبت مدارک متقاضی در سامانه صدور پروانه
و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت صدور موافقت اصولی

معرفی متقاضی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان
نظام دامپزشکی جهت دریافت موافقت اصولی بهداشتی

صدور موافقت اصولی توسط سازمان نظام دامپزشکی

اخذ استعالمات الزم جهت صدور پروانه تاسیس توسط شرکت خدمات مشاوره ای

در صورت مثبت بودن استعالمات معرفی متقاضی به مدیریت شیالت استان و سپس ارجاع متقاضی به سازمان
نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جهت دریافت پروانه تاسیس

معرفی متقاضی با کلیه مدارک از طرف سازمان نظام مهندسی  ...به نظام دامپزشکی جهت دریافت پروانه تاسیس بهداشتی

ارائه طرح توجیهی و نقشه های اجرائی توسط متقاضی به مدیریت شیالت استان جهت تائید و صدور پروانه
تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی

بعد ا ز ساخت طرح آبزی پروری براساس نقشه های تائید شده و بازدید شرکت و تکمیل فرم و تائید مدیریت شیالت استان ،
ارجاع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی جهت صدور پروانه بهره برداری

